
Welkom bij 
Zone.college

Opleiding 
Geo, data & design



Inhoud
1. Voorstellen

2. De opleiding in het kort

3. Aan het werk

https://zonecollege.nl/mbo/opleidingsgroepen/geo-data-design/


Voorstellen
Wouter Felix

wfelix@zone.college

• Milieukundig ingenieur

• Geo-informatie adviseur

• Wiskundedocent

• Docent Geo, data & design

https://www.linkedin.com/in/wouter-felix-84816312/
mailto:wfelix@zone.college


Opleiding in het kort
• MBO niveau 4

• 3 jarige BOL-opleiding

• schooljaar 2022 / 2023 ook BBL

• Zwolle

• Project onderwijs

• Wens van bedrijfsleven
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Context



Doel van de opleiding
Mensen opleiden om te werken met data die nodig is om 
Nederland draaiend te houden, projecten voor te bereiden en uit te 
voeren.

Studenten vaardigheden aanleren in een praktijkrijke omgeving 
om te werken in de geo-informatie keten en kennis hebben van de 
context.



Wat kan ik worden?
- Maatvoerder
- Ontwerper
- Cartograaf
- Medewerker geo-informatie
- Landmeetkundig operator
- Milieukundig onderzoeker
- Topograaf
- 3D-tekenaar



Specialisatie in klas 3 



Aan het werk
• Inwinnen van gegevens

grondbalans van de locatie (buiten)

overlast van de buren (binnen)

gegevens van deze locatie (binnen)



Grondbalans van de locatie
De naastliggende locatie wordt herontwikkeld.
Kan dit met een gesloten grondbalans?

• Oppervlakte

• Hoogteverschil

• Grondbalans



Overlast van de buren
In coronatijd ergeren buren zich helemaal groen en geel | Het 
Parool

• Hoe zit het in de gemeente Apeldoorn?

• Hoe zit het in de wijk Apeldoorn-Noord?

• Hoe zit het in de buurt De Parken?

https://www.parool.nl/amsterdam/in-coronatijd-ergeren-buren-zich-helemaal-groen-en-geel%7Eb29c5c897/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Gegevens van deze locatie
• Gegevens opvragen via EduGIS | Educatief GIS Portaal

• Locatie in tekenen

• Beeld van de locatie in 1950, 1975 en 1990

• Energielabel van het pand

• Potentiële locatie zonnepanelen

http://www.edugis.nl/


Vragen?
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